
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 

Schůzka Farní charity 
 

Na první schůzce Farní charity po prázdninách se sejdeme opět třetí úterý v měsíci, tj. 16.9.2014 od 17 hodin 

na faře (vzhledem k novým rozvrhům náboženství a dalších aktivit na faře je možná změna, která by byla 

uvedena v charitní skříňce u fary). Srdečně zveme nejen všechny členy naší Farní charity, ale i případné další 

zájemce o práci v naší neziskové a dobrovolnické organizaci.  
 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční podzimní humanitární sbírka se uskuteční ve  středu 8. 10. 2014 od 12,00 do 17,00 hodin u fary 

(kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 

(minimálně 1m
2
, nemají to být odřezky a zbytky látek), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, 

spacáky, záclony, hračky, hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, školní i sportovní potřeby. 

Pokud nám ke krabici nebo pytli přidáte 10,- Kč velmi to uvítáme. Vybrané peníze použije naše Farní charita 

částečně pro Diakonii Broumov, která si sbírku převezme, jako příspěvek na odvoz a zpracování (500,- Kč) a 

zbytek bude  na naši další činnost, např. na nákup drobných dárků na Vánoční besídku v DPS Senior.  

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

Charitní kasička  
 
Pro měsíc září a říjen jsme připravili společně s paní Čelikovskou z organizace Úsměv (Poradenské centrum 

pro rodinu a děti, www.usmevricany.cz) sbírku na pomoc tatínkovi a pěstounovi z Myšlína, kde bydlí v 

chatičce  se svými dvěma dětmi a  manželčiným synem z  jejího prvního manželství. Matka od nich odešla. 

Jejich poměry jsou opravdu slabé a právě jim přestala fungovat lednička. Rozhodli jsme se tedy pro sbírku, 

která bude věnována na nákup nové ledničky. Charitní kasička je umístěna v kostele sv. Petra a Pavla v 

Říčanech.  
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Prodej vstupenek na 23. Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha  
 

Janáčkova Glagolská mše rozezní Smetanovu síň Obecního domu při 23. 

Benefičním koncertu pražské Charity. Koncert konaný 31. října podpoří Českou 

nemocnici v Ugandě. Prodej vstupenek byl zahájen 28.8.2014 na 

www.praha.charita.cz a v prodejní síti Ticketportal. 

100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku Arcidiecézní 

charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Koncert se 

koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, OP. 

Slavnostní zahájení koncertu: arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka a 

Mons. Václav Malý 
 
 

PROGRAM: 
Antonín Dvořák: Mazurek e moll, op. 49 pro housle a orchestr 

Ottorino Respighi: Adagio con variazzioni pro violoncello a orchestr 

Johan Halvorsen: Passacaglia pro housle a violoncello 

Leoš Janáček: Glagolská mše 

                                               ÚČINKUJÍ: 

Josef Špaček housle, Petr Špaček violoncello 

Barbora Perná soprán, Jana Wallingerová alt, Aleš Briscein tenor, Jan Šťáva bas 

Daniela Valtová Kosinová varhany 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, drigent Jan Kučera 

Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala 

 
 

Stránku připravila Marie Junková 

Září 2014 

 

http://praha.charita.cz/akce/beneficni-koncert-2014/
http://nemocniceuganda.cz/

